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Voorstel
1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 25.000,- in 2020 aan de exploitatie van het Lexkesveer, onder voorwaarde van een positief besluit door de gemeenteraad over de PNL post Lexkesveer in de programmabegroting 2021;
2. De € 25.000 ten koste laten komen van de post onvoorzien;
3. De financiële consequenties in overeenstemming met de financiële verordening
achteraf te regelen in een administratieve begrotingswijziging.
Inleiding
De gemeente Wageningen exploiteert al jarenlang het Lexkesveer. Dit veer verzorgt
dagelijks de vaarverbindingen tussen Overbetuwe bij Randwijk / Zetten. Het wordt gebruikt door vrachtverkeer, auto’s, fietsers en wandelaars waaronder een groot aantal
forensen die werkzaam zijn in Wageningen en wonen in Overbetuwe. Op jaarbasis gaat
het om 466.000 overzettingen.
De gemeente Overbetuwe droeg tot en met 2012 financieel bij aan de exploitatie via een
rijksbijdrage. Na het stoppen van deze rijksbijdrage is de jaarlijkse bijdrage (het doorbetalen van de rijksbijdrage) van € 21.000,- vervallen. Vanwege de hoge kosten van de
exploitatie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen in 2019 aan Overbetuwe gevraagd een bijdrage te leveren aan de exploitatie van
het Lexkesveer.
Dit onderwerp is ook aan de orde gekomen tijdens een bestuurlijk overleg tussen de
twee gemeenten in 2019 en is in 2020 diverse keren ambtelijk en bestuurlijk besproken.
De structurele bijdrage is als PNL post opgenomen in de programmabegroting 2021
waarover de gemeenteraad op 10 november aanstaande een besluit neemt. De jaarlijkse bijdrage is gesteld op € 25.000,-. Dit is het oorspronkelijke bijdrage gekoppeld aan
een indexering.
Vooruitlopend op dat besluit heeft de gemeente Wageningen gevraagd of de gemeente
Overbetuwe in 2020 al € 25.000,- zou willen bijdragen.
Doel en beoogd effect
Al in 2020 een bijdrage te leveren aan de exploitatie van het Lexkesveer zodat de veerverbinding tussen Overbetuwe en Wageningen in stand blijft. Het exploitatietekort 2019
bedraagt € 360.000,-. Het exploitatietekort 2020 is nog niet bekend.
Argumenten
1.1 Het Lexkesveer is van maatschappelijk en economisch belang voor inwoners en
bedrijven uit Overbetuwe.
Het jaarlijks aantal overzettingen vanuit de Overbetuwse zijde van het veer naar de
Wageningse zijde bedraagt 250.000 fietsers en 216.000 (bestel)auto’s.
Van de fietsers wordt geschat dat 75% hiervan scholier is. Van de auto’s wordt geschat
dat de overgrote meerderheid woon-werkverkeer betreft.
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1.2 Een structurele bijdrage door Overbetuwe is noodzakelijk voor de exploitatie.
In 2019 lag er al een advies voor aan het college om de raad voor te stellen om vanaf
2020 een structurele bijdrage te leveren aan de exploitatie van het Lexkesveer. Op verzoek van de gemeente Wageningen is door hen toch eerst nog gekeken naar andere
mogelijkheden. Er bleken uiteindelijk geen andere financiële mogelijkheden voor financiele bijdragen. Gemeente Wageningen heeft daarom alsnog het verzoek om een structurele bijdrage bij Overbetuwe neergelegd. Uiteindelijk is besloten om terug te keren naar
het oorspronkelijke voorstel.
2.1 Binnen de begroting is er geen budget beschikbaar voor een eenmalige bijdrage van
€ 25.000,- aan de exploitatie van het Lexkesveer.
Binnen de budgetten van de gemeente Overbetuwe is een kostensoort Overzetveren.
Hieruit worden de jaarlijkse bijdragen aan de exploitatie van de overzetveren in Overbetuwe betaald waaronder het Renkums Veer, fiets- en voetveer Beuningen Slijk-Ewijk en
Drielse Veer. Binnen dit huidige budget is geen ruimte voor de dekking van deze eenmalige bijdrage aan het Lexkesveer.
Kanttekeningen en risico’s
1.2 Zonder bijdrage vanuit de gemeente Overbetuwe zal het exploitatietekort van het
Lexkesveer toenemen.
Een gezonde exploitatie van het Lexkesveer is belangrijk voor het kunnen blijven overzetten, nu en in de toekomst, van de vele fietsers en auto’s die gebruik maken van het
veer.
Financiën
In het PNL binnen de programmabegroting 2021 is een structurele bijdrage van
€ 25.000,- opgenomen t.b.v. het Lexkesveer. Om te voldoen aan het verzoek van de
gemeente Wageningen om de bijdrage ook voor 2020 beschikbaar te stellen dienen
deze middelen eenmalig beschikbaar worden gesteld. Het voorstel is om dit te honoreren onder het voorbehoud dat de raad instemt met deze PNL-post.
Op de kostenplaats 62501005 overzetveren is geen financiële ruimte ter dekking van
deze extra kosten.
Dit vereist een extra toetsing aan de 3 O’s:
 Onvoorzien: het verzoek van de gemeente Wageningen dateert al van voor
2020, maar Wageningen heeft in de tussentijd ook andere oplossingen onderzocht, deze kosten waren daarom niet goed te voorzien.
 Onontkoombaar: Het gaat om niet verplichte uitgaven. Een bijdrage aan de kosten is wel reëel gezien het intensieve gebruik van het veer door inwoners van
Overbetuwe en draagt bij aan goede bestuurlijke verhoudingen.
 Onuitstelbaar: De bijdrage 2020 kan worden verleend onder de voorwaarde dat
de raad akkoord gaat met de structurele bijdrage vanaf 2021.
De bijdrage kan worden gedekt uit het saldo onvoorzien 2020.
De financiële consequenties in overeenstemming met de financiële verordening achteraf
te regelen in een administratieve begrotingswijziging.
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Vervolg
Planning
Na besluitvorming in het college wordt de gemeente Wageningen geïnformeerd over het
besluit, met het inroepen van het voorbehoud. Na vaststelling van de begroting gaat er
een bericht naar gemeente Wageningen met het definitieve besluit over een structurele
bijdrage aan de exploitatie
Communicatie
De gemeente Wageningen wordt geïnformeerd over het besluit van het college over de
eenmalige bijdrage voor 2020 en na vaststelling van de begroting 2021 over de structurele bijdrage aan de exploitatie vanaf 2021.
Participatie
Met de gemeente Wageningen zijn in 2019 en 2020 diverse gesprekken gevoerd, ambtelijk en bestuurlijk, om te komen tot een voorstel.
Evaluatie
Met de gemeente Wageningen wordt afgesproken om minimaal 1x jaarlijks geïnformeerd te worden over de (financiële) stand van zaken van het veer.
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